INFORMATIVO Nº01/2016

ASSUNTO: INSCRIÇÕES PARA A FASE ESTADUAL

O XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TAUBATÉ
NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2016.
Os Conselhos deverão realizar as Fases Regionais até o dia 13/05/2016. As inscrições para a
Fase Estadual deverão ser digitalizadas e encaminhadas por e-mail à Coordenação Estadual até o
dia 31/05/2016, no e-mail: sifollador@gmail.com com cópia para Karla no e-mail:
karlafederacaosp@gmail.com.
Lembramos que no dia 07/06/2016, das 9:00 às 16:00 horas, na APAE de Taubaté será
realizada a entrega presencial das inscrições pelos Coordenadores Regionais de artes.
Quem poderá se inscrever para a Fase Estadual:
Somente poderão ser inscritos os trabalhos de exposições e os de gêneros de palco
classificados nos Festivais Regionais realizados pelos Conselhos Regionais.
Os Conselhos Regionais deverão encaminhar:
 As fichas de inscrições e documentações dos artistas participantes, de acordo com o
Regulamento disponível no site da FEAPAES/SP, link da Coordenadoria de Artes;
 A Classificação Final do Festival Regional realizado (destacando a classificação e a
pontuação).
Para a organização do evento será cobrado uma taxa de inscrição:
 Por integrante da delegação, abrangendo gênero de palco e de exposição.
O valor da taxa de inscrição é de R$35,00 (trinta e cinco reais) por pessoa inscrita.
Os Conselhos Regionais são responsáveis pelo recolhimento das taxas das inscrições das
APAES classificadas para a edição estadual, e deverão realizar DEPOSITO ÚNICO IDENTIFICADO à
APAE de Taubaté, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 31 DE MAIO, em conta especifica do evento
(Aos cuidados de Rafaela Ferreira da Silva) e posteriormente enviar obrigatoriamente o
comprovante de depósito digitalizado para o e-mail: festivalnossaarte2016@outlook.com.
Banco: BRASIL (001)
Agencia: 0076-0
Conta: 81.851-8
Titular: APAE de Taubaté
CNPJ: 72.286.040.0001/52
Outras informações sobre o Festival serão encaminhadas no próximo informativo.
Fico a disposição para mais informações, pelos telefones: (16)3244-3232 / (16)99204-8138
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,
Simone Follador de Oliveira
Coordenadora Estadual de Arte
FEAPAES/SP
XIV Festival Nossa Arte – Edição Estadual
Taubaté - 13 a 16 de julho de 2016

